Trocha z historie Pragovky

Dnešní generace už tém nezná automobily zna ky PRAGA, více o ní v dí ti, kte í se
zajímají o veterány. P itom auta s touto zna kou jezdila po našich silnicích již od roku 1909.
V roce 1907, kdy byl tato automobilka pod názvem „Pražská automobilní spole nost“
založena, jezdilo v Praze jen 7 osobních automobil V následujícím roce se stala sou ástí
pozd jšího koncernu KD a od roku 1909 již ozna uje své výrobky názvem a znakem
PRAGA.

V létech 1908 až 1910 vyráb la automobily v licenci, první vozidla vznikala montáží z díl
italské zna ky Isotta-Fraschini a francouzské Charron-Giradot-Voight. Za prvé dva roky se
prodalo jen 15 osobních voz v devíti r zných typech. V roce 1909 se v továrn s 58 d lníky
vyrobilo 33 voz . Když se stal v roce 1911vedoucím konstruk ní kancelá e Ing. F. Kec, byl
zahájen vývoj nových typ vlastní konstrukce. Ješt v témže roce byly za pouhé 4 m síce
zkonstruovány a vyrobeny prototypy nákladního vozu Praga "V " (byl nazýván též
„autovlak“), který se pak stal základním vozem rakousko-uherské armády. Byl pohán n
benzinovým ty válcovým motorem o obsahu válc 6,8 l a výkonem 40 k, m l ty stup ovou
p evodovku a pohon zadních kol et zem. Pohotovostní hmotnost byla 3,7 t, užite ná 5 t a
ty kolový p ív s uvezl 3 t, v pozd jší verzi též 5 tun. Dosahoval nejvyšší rychlosti 16 km /h
p i spot eb benzinu 66 l/100 km.
Byla také zahájena výroba osobních voz "Mignon" se ty válcovým motorem s obsahem
1,85 l a výkonem 22 k, který dosahoval rychlosti 80 km /h. Jeho p ednostmi byla
jednoduchost, robustnost, kvalita materiálu i opracování, vlastnosti, které brzy zna ku Praga
proslavily. Pragovky byly na svou dobu velmi trvanlivé vozy. Do roku 1914 byly ješt
vyrobeny prototypy luxusního osobního vozu Praga "Grand" (1912) a st edního osobního
vozu Praga "Alfa" (1913) a zahájena jejich výrobu. V z Praga „Grand“ existoval ve 3
variantách: osobní, reprezenta ní a vládní. Byl to ty válec s obsahem 3,8 l o výkonu 50 k se
spot ebou 20 l /100 km a max. rychlostí 90 - 100 km /hod. Celkem se jich vyrobilo 48 kus ,
jeden z nich používal i poslední rakouský císa Karel I. V z Praga Alfa se ty místnou
karoserií znamenal p echod k výrob úsporných a levných malých automobil . M l
ty válcový motor s obsahem 1,1 l o výkonu 15 k, a rychlost 55 km / h p i spot eb 9 l/ 100
km,..V první sérii se vyrobilo 50 kus ,. v továrn bylo v té dob zam stnáno 216 d lník a
ro n se vyráb lo 180 voz .

Období mezi ob ma sv tovými válkami p ineslo rozmach továrny, došlo k modernizaci dílen
i strojního parku a byla budována sí opraven. V roce 1926 pracovalo v Pragovce 1700
d lník a bylo vyrobeno 5606 voz , v roce 1929 výroba stoupla na 7500 voz . (t.j asi 30
denn ). Výrobní program zahrnoval adu vozidel osobních, nákladních i speciálních v
nejr zn jších provedeních., velký d raz byl kladen na kvalitu a spolehlivost, Pragovky
používala v té dob více než polovina pražských taxiká . Automobily Praga se v té dob také
úsp šn objevovaly na r zných sout žích a dálkových jízdách. Významná byla nap . v roce
1924 ú ast na mezinárodním automobilovém závodu Leningrad – Kavkaz, s délkou trat
6000 km. V sout ži 93 automobilových zna ek dojelo bez poruchy pouze 9 voz a mezi nimi
jako první v z Praga Grand.
Automobily Praga si zachovávaly p vodní ozna ení jednotlivých model , ale každá výrobní
série p inášela nové moderniza ní prvky. Karoserie se zaoblovaly a dostávaly moderní tvar,
zvyšoval se výkon motor , objevovaly se technické novinky, zlepšoval komfort voz . Velmi
populárním se stal vúz Praga Piccolo, vyvinutý v roce 1923, se ty válcovým motorem o
obsahu 0,.7 l a maximální rychlostí 60 km/hod. V druhé polovin t icátých se na trhu za aly
objevovat také „lidové“ vozy s cenou pod 20 tisíci K . Mezi nimi se vážným konkurentem
vozu Škoda Populár a voz Aero s dvoutaktními motory stal také v z Praga Baby s litrovým
motorem o výkonu 22 k. O jeho kvalit a spolehlivosti sv d í i cesta na dovolenou do
Jugoslávie, kterou podnikl v šedesátých létech s tímto tém t icetiletým vozem spisovatel
František. Nepil. Absolvoval p i ní i jízdu po obávané vysokohorské silnici p es
Grossglockner a své zážitky popsal v úsm vné knížce „Srpen s Bejbinkou“.. Vedle výroby
osobních voz si automobilka Praga udržovala dominantní postavení ve výrob voz
nákladních, mezi které pat ily zejména p tituny Praga N a t ítuny Praga RN a RND.

Praga Alfa z t icátých let
Vedle automobil PRAGA vyvíjela a vyráb la také motocykly, tanky, letecké motory i celá
letadla. Úsp šný byl malý sportovní letoun vlastní konstrukce E 14 „Air Baby“ z druhé
poloviny t icátých let. Na berlínské olympiád v roce 1936 obsadily „Bejbiny“ dv prvá místa
v sout žním hv zdicovém letu a v témže roce podnikla jedna „Air Baby“ dálkový let Praha –
Moskva bez mezip istání.
Lehký tank LT vz. 38 byl považován za jeden z nejlepších stroj z konce t icátých let. Je
ironií osudu že posloužil n meckému Wehrmachtu a pod ozna ením Pz.Kpfw.38(t) byl ve
velkém po tu za azen do tankových jednotek, které v roce 1940 provedly bleskový úder ve
Francii. Jeden tento tank se poda ilo p ed dv ma léty získat v Americe a bude umíst n ve
vojenském museu v Lešanech.

Ve druhé. sv tové válce se závod zabýval výhradn vojenskou výrobu a v b eznu 1945 byl
velmi poškozen p i leteckém náletu. Po válce byla výroba p enesena do nových objekt ve
Vyso anech a v zá í 1945 byla op t zahájena výroba nákladních voz Praga "RN" postupn i
dalších typ "RND", "ND", "A150" a m stských autobus "NDO". Výroba osobních voz již
obnovena nebyla. V roce 1952 se objevuje na silnicích nový typ vozu – „vét ieska“,
„vejt aska“ - terénní t ítunový nákladní automobil PRAGA "V3S" se vzduchem chlazeným
šestiválcovým motorem o objemu 7,4 l a výkonu 72 kW s max. rychlostí 60 km/h p i
spot eb 30 l/ 100 km a stoupavosti až 75 %. V z byl ur en p evážn pro armádu, ale byl
používán i ve stavebnictví a zem d lství.

Výroba nákladních voz "RN" a "RND" byla zastavena a od roku 1956 nahrazena vozem
S5T. Za átkem šedesátých let p i velké p estavb eskoslovenského automobilového a
leteckého pr myslu byla výroba voz V3S i S5T p evedena do podniku AVIA v Let anech a
vyso anská PRAGA se specializovala na vývoj a výrobu p evodovek pro nákladní
automobily a autobusy. Poslední "vét ieska“ opustila montážní linku v ervnu 1964 .
Do roku 1964 bylo, krom dalších výrobk , vyrobeno pod zna kou PRAGA celkem 165 000
vozidel r zných typ , z toho více než 100 000 od skon ení druhé sv tové války.
V následujících létech vyvíjela a vyráb la PRAGA automatické i klasické p evodovky pro
nejr zn jší vozidla , od roku 1973 i ú elové nástavby pro nákladní automobily. V roce 1985
se vrátila k výrob voz vývojem prototyp univerzálních voz . Do výroby se v roce 1992
dostal víceú elový terénní automobilový nosi vým nných pracovních za ízení a ú elových
nástaveb UV80, který m l nahradit dovážené vozy Mercedes Unimog. M l pohon 4x4,
základní mechanickou osmistup ovou p evodovku, reduk ní p evodovku s režimem
silni ním, pracovním a plazivým a byl vybaven za ízením pro nesení a pohon r zných
pracovních nástaveb, hnací jednotkou byly vzn tové motory Deutz s výkonem 84 kW resp.
100 kW. Jeho výroba v závod Praga áslav skon ila v roce 2004. Další vyvinuté nákladní a
speciální automobily se prakticky do sériové výroby už nedostaly . V roce 2006 koupila
licenci na zna ku PRAGA britská firma International Truck Aliance s tím, že bude vyráb t
vozy v polském Lublin . A tak u nás zmizela (jako ada jiných) i tato naše kdysi slavná
výrobní zna ka.
Až doslouží poslední dosud jezdící „vejt asky“ bude možné vid t automobily PRAGA jen na
srazech veterán a v muzeu Pragovek ve Zbuzanech u Prahy.
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